
 

 

 

 األمانة العامة

  األول مممكة البحرين تقريربقائمة القضايا واألسئمة المطروحة فيما يتعمق 

  لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( إلىالمقدم 

 معمومات عامة

 .المقدم إعداد التقريرعند حكومية المنظمات غير التم العمل مع  إذافيما يرجى تقديم معمومات  .1

 عمى المستوى الوطني.يثاق العربي لحقوق اإلنسان الملوطنية المبذولة لنشر حول الجيود اتقديم معمومات يرجى  .2

الميثاق من المادة الثالثة في تطبيق الدولة الطرف  اتخذتياالتي  واإلجراءاتالتدابير يرجى تقديم معمومات عن  .3

 عمييا في الميثاق.بمبدأ المساواة في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص العربي لحقوق اإلنسان الخاصة 

. يرجى تزويد البحرينيةأمام المحاكم االحتجاج مباشرة بأحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  بإمكانيةيفيد التقرير  .4

 صادرة استنادا لمميثاق.رارات قضائية عن قبنماذج المجنة 

 ألحكاموفقا يا الدولة الطرف تالتدابير التي اتخذتقديم معمومات عن  يرجى، السالمة الوطنيةوفيما يتعمق بحالة  .5

 فيو. الواردةمن اجل كفالة احترام الحقوق والحريات اإلنسان العربي لحقوق  من الميثاقالرابعة المادة 

 الحق في الحياة والسالمة البدنية 

 وأ نسانيةغير اإل أو القاسية المعاممة ضروب من وغيرهبالتعذيب  متعمقةال الدعاوى القضائيةبيان عدد يرجى  .6

 أحكامكما يرجى تقديم معمومات عن ، الطرف الدولة في القانون إنفاذعمى القائمين ضد بعض  مرفوعةال الميينة

 .، وتزويد المجنة بنماذج من ىذه القراراتعنياىذه الدعاوى  أسفرتوقرارات التعويض التي  اإلدانة

 



 

 

 

 األمانة العامة

 باألشخاصمكافحة الرق واالتجار 

يرجى تقديم معمومات عن عدد دعاوى ، باألشخاصبشأن االتجار  2008 لسنة 1قانون رقم  إلىيشير التقرير  .7

كان  القرارات الصادرة فييا، كما يرجى تقديم بيان فيما إذاو بحرينية ال محاكمالالتي رفعت أمام  شخاصباألاالتجار 

 .باألشخاصىناك نظام قانوني خاص بتعويض ضحايا االتجار 

 . مكافحة االتجار بالبشرلطرف قد اعتمدت خطة وطنية كانت الدولة ال إذافيما  اإلفادةيرجى  .8

  إليهاستقالل القضاء وحق المجوء 

 تشكيل المجمس األعمى لمقضاء. آليةعن  رجى تقديم معموماتي .9

 .اثكان ىناك نظام قضائي خاص باألحد إذايرجى تقديم معمومات فيما  .10

نة عشرة من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الثاميرجى تقديم معمومات حول التدابير الخاصة بتنفيذ المادة  .11

 .الذي ثبت إعساره قضائياحبس المدين بضمان عدم الخاصة و 

 الحريات السياسية والمدنية

بيان ممارسة الشعائر الدينية، كما يرجى كان النظام القانوني في الدولة الطرف يضمن  إذايما البيان ف يرجى .12

  من الميثاق.  30مع نص المادة  ة الشعائر الدينيةالمفروضة عمى ممارسكيفية اتفاق القيود 

 الدولة الطرف. يف ضمان حرية ونزاىة االنتخاباتبيرجى تقديم معمومات حول التدابير الخاصة  .13

  . في الدولة الطرف الجمعياتإلنشاء  الناظمةالقواعد  حوليرجى تقديم معمومات  .14

 



 

 

 

 األمانة العامة

 حرية الرأي والتعبير 

تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في الصحف بموجب قانون  إصداررخيص ت آليةعن تقديم معمومات يرجى  .15

تطوير التشريعات الخاصة بحرية الرأي  إطارجيود المبذولة في الحول كما يرجى تقديم معمومات  ،الدولة الطرف

 .وتداول المعمومات والتعبير

 واألطفالبخاصة النساء  األسرةحماية 

كما يرجى  النساء. ضد العنف يرجى تقديم معمومات عن التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لمقضاء عمى أعمال .16

، التي تم فييا مقاضاة الجاني ومعاقبتو وتعويض الضحية النساءتبين عدد حاالت العنف ضد  إحصاءاتتقديم 

 .تعافي من ىذه التجربةا ومساعدة لمإرشادا نفسي عدد الضحايا الذين تمقوا إلى باإلضافة

الميثاق الوطنية مع  ياتشريعات الدولة الطرف لضمان توافق اتخذتيايرجى تقديم معمومات عن التدابير التي  .17

يحظر العقوبة البدنية في جميع األوساط، بما في نص تشريعي صريح إدراج العربي لحقوق اإلنسان فيما يخص 

 ل.نز ذلك الم

بير التي اتخذتيا الدولة الطرف لضمان حماية وكفالة حقوق كبار السن، كما يرجى تقديم معمومات حول التدا .18

 .ونتائجيا يرجى تقديم معمومات عن الخطة اإلستراتيجية الوطنية لممسنين

 الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية 

ار الجنس والمؤىل العممي، كما معي أساسمعدل البطالة بين الشباب عمى عن  إحصائيةيرجى تقديم معمومات  .19

 وخط الفقر.  لألجور األدنىالحد عن  إحصائيةيرجى تقديم معمومات 



 

 

 

 األمانة العامة

يرجى ذكر التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرف لحماية عمال المنازل من التعرض لإلساءة البدنية والمعاممة  .20

 القاسية واالستغالل االقتصادي والجنسي.

 أماكنفي توفير قواعد تحفظ الصحة وشروط السالمة المينية نص عمى ولة الطرف تتقرير بان تشريعات الدال أفاد .21

عمالوالعمل، يرجى بيان كيفية رصد ىذا الحق   .وا 

 الحق في التنمية

اتخاذ التدابير الالزمة لصيانة البيئة والحفاظ عمى الحياة الفطرية، تعمل عمى  إنيا إلىيشير تقرير الدولة الطرف  .22

 السميمة.البيئة الحق في حماية مجال الطرف في ولة لداات عن التدابير التي اتخذتيا تقديم معموميرجى 

لذوي الدخل المحدود من المواطنين، يرجى بيان السكن  تعمل عمى توفير أنيا إلىالطرف شير تقرير الدولة ي .23

 .الالئق لسكنتعزيز الحق في ال وطنية إستراتيجيةىناك كان  إذاعما  واإلفادةكيفية بموغ ىذا اليدف 

 الحق في الصحة 

مجال مكافحة الممارسات التقميدية الضارة في الطرف الدولة التي بذلتيا جيود يرجى تقديم معمومات حول ال .24

  بصحة الفرد ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقمية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

 ية النفسية والجسد اإلعاقاتالحق في الحياة الكريمة لذوي 

 .اإلعاقةذوي  لألشخاصيرجى تقديم معمومات عن توافر التأىيل الميني  .25

عن التدابير  اإلفادةيحصمون عمى فرص لمعمل، يرجى  اإلعاقةيفيد تقرير الدولة الطرف بان األشخاص ذوي  .26

 ىذا الحق. إلعمالالتشريعية وغير التشريعية 



 

 

 

 األمانة العامة

  الحق في التعميم 

الدولة  ة كل من النساء والرجال في نسبة االبتعاث والدراسة في خارجمعدل مشاركتقديم معمومات حول يرجى  .27

 .الطرف

يرجى تقديم معمومات عن مدى الحق في التعميم مكفول لجميع المواطنين،  إلى أنيشير تقرير الدولة الطرف  .28

  .نيوالمجا اإللزامي غير مواطنين مقيمين في الدولة الطرف بالحق في التعميم أبوينمن  األطفالتمتع 

 

 


